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Fästingens livscykel
Fästingen lägger ägg i undervegetationen.  
Varje fästing kan lägga flera tusen ägg.

När äggen har kläckts kommer fästinglarverna 
fram. De liknar nästan vuxna fästingar, men 
är endast ett par millimeter i storlek. Larverna 
suger blod från småfåglar och gnagare i cirka 
6 dagar och efter ett år utvecklas de till nymfer. 
Även dessa suger blod från mindre djur. Efter 
ytterligare ett år utvecklas nymfen till en vuxen 
fästing. När den färdigutvecklade honfästingen 
har sugit blod lossnar den från djuret och lägger 
ägg i undervegetationen. Därefter dör den.

Fästingen kan smittas med borreliabakterier då 
den suger blod i alla sina livsstadier, och eftersom 
bakterien mycket ofta förekommer i möss och 
fåglar överförs bakterien till fästingarna när de 
suger blod från dessa.

Hur Fungerar  
borreliavaccin?
För att fästingen ska föra över smittan behöver 
den suga blod. När fästingen har sugit blod kan 
bakterien vandra över till spottkörtlarna och 
därefter föras över till hunden via fästingens 
spott. Denna process tar mellan 24-48 timmar.
Om hunden är vaccinerad bildas antikroppar som 
tas upp av fästingen när den suger blod och de 
hindrar bakterien från att föras över till spott-
körtlarna. På så sätt kan fästingen inte överföra 
sin smitta till hunden. Man kan nästan säga att 
det är fästingen som har blivit ”vaccinerad”. 
 

Det är FortFaranDe  
viktigt att Förebygga  
Fästingangrepp
Även om hunden har vaccinerats är det fort-
farande viktigt att vidta skyddande åtgärder mot 
fästingangrepp. Fästingar kan bära på andra 
överförbara sjukdomar och vaccinet skyddar 
endast mot borrelia.

De flesta fästingmedel som är tillgängliga i 
handeln skyddar också mot loppor.  

Fråga Din veterinär För mer inFormation 
om vaccination mot borreliasmitta.

Borrelia är en lömsk sjukdom 

som kan ge allVarliga följder. 

Här får du reda på Vad du kan 

göra för att undVika att din 

Hund smittas.

skyDDa Din HunD 
mot borrelia!
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vaD är borrelia?
Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom  
som överfors via fästingar (Ixodes ricinus).  
Borrelia orsakas av spiralformade bakterier 
som liknar korkskruvar. Symtomen på borrelia 
börjar först långt efter att fästingen har sugit 
blod. Det dröjer minst 4–6 veckor och ibland 
ännu längre tid.  
 

när ocH var är Det risk 
För inFektion?
Smittorisken finns överallt där det finns fästingar. 
I några områden är bakterien mycket utbredd 
och i Norden bär upp till 20% av fästingarna på 
borreliabakterien.

beHanDling
Borrelia kan behandlas genom en långvarig anti-
biotikakur. Vissa hundar bär dock på sjukdomen 
i många år trots att de fått behandling. Detta kan 
leda till problem som beskrivs närmare under 
avsnittet ”Akut/kronisk sjukdom”. 
 

vaccination För att Före-
bygga borrelia
Alla hundar som utsätts för fästingbett kan 
smittas med borrelia. Särskilt jakthundar och 
aktiva brukshundar som vistas mycket i naturen 
är mycket utsatta för smittorisken och bör 
vaccineras. Det kan även vara en god idé att  
vaccinera familjehundar.

Vaccination mot borrelia skyddar hunden mot 
tre europeiska borreliavarianter. Första gången 
vaccineras hunden två  
gånger med tre veckors 
mellanrum. Därefter 
vaccineras den en gång 
om året – helst sent på 
vintern eller tidigt på  
våren så att hunden  
hinner bilda många  
antikroppar innan  
fästingarna blir aktiva  
när utomhustempera-
turen stiger. Valpar kan 
vaccineras från 12 
veckors ålder.

borreliasmitta
När en smittad fästing börjar suga blod, vandrar 
borreliabakterier över till fästingens spottkörtlar 
och förs över till djurets sår via fästingens spott. 
Ju längre tid fästingen sitter fast, desto större är 
risken för att borreliabakterien ska överföras. 

Hundar som på naturlig väg har smittats av eller 
varit i kontakt med borrelia har inget skydd mot 
en ny infektion. Hunden kan när som helst smittas 
om och om igen. Därför är det viktigt att försöka 
skydda hunden mot fästingangrepp. 
 

borrelia
Borrelia är en besvärlig sjukdom eftersom den 
inte alltid ger entydiga symtom. Dessutom är 
sjukdomen svår att diagnostisera. Det finns inget 
test som exakt kan säga att hundens symtom 
beror på borrelia. Det krävs ofta flera jämförande 
blodprov och oftast sätts behandling in redan 
vid misstanke. 
 

akut/kronisk sjukDom
I den inledande fasen kan symtom som trötthet, 
minskad aptit och feber ses. Ofta haltar djuret 
också och har inflammation i en eller flera leder. 
Hur allvarligt smittad hunden blir varierar mycket. 
Vissa hundar uppvisar endast några eller inga 
symtom på sjukdom även om de är smittade.  

Efter det akuta förloppet kan många andra av 
hundens organ angripas. Borrelia kan orsaka 
problem i leder, hjärta, lever och njurar. Även 
nervsystemet kan angripas.Geografisk spridning av Ixodes Ricinus-fästingen i Europa.  

Källa: Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008. 


